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Laitteistot jokaiseen
tarpeeseen
Maahantuomme korkealaatuisia
jäähdytys- ja lämmöntalteenottojärjestelmiä.

Tarjoamme
maahantuomillemme
laitteille aina myös
käyttöönotto- ja
huoltopalvelun.

TUOTEVALIKOIMAMME kattaa räätälöitävät
ratkaisut ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, lämmitykseen ja lämmöntalteenottoon. Alamme kehittyy
jatkuvasti. Asiakkaillamme on kauttamme aina
käytössään alan viimeisin tietotaito ja uusimmat
laiteratkaisut. Yhteistyössä kumppaneidemme
kanssa kehitämme jatkuvasti yhä kustannus- ja
energiatehokkaampia ratkaisuja.
Käytämme laadukkaita Toshiba-tuotteita ilmastoinnin jäähdytykseen. Toshiban VRF tuotteet,
ilmalämpöpumput ja Split-tuotteet tarjoavat kehittyneitä ratkaisuja kiinteistöihin, julkisiin tiloihin,
toimistoihin, teknisiin ja sähkötiloihin sekä hotelleihin. toshibapro.fi/tuotteet/teollisuus

TOIMIMME MUUN MUASSA SEURAAVIEN
MERKKIEN MAAHANTUOJANA:
Galletti vedenjäähdyttimet, lämpöpumput ja
puhallinkonvektorit
Tecnair LV vakioilmastointikoneet
Tecnair-vakioilmastointilaitteet soveltuvat tiloihin,
joissa tarvitaan tarkkaa lämpötilan ja kosteuden
säätöä. Laitteita asennetaan esimerkiksi atk-,
serveri-, laboratorio-, museo- ja teollisiin tiloihin.
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Viileät teollisuus- ja
kiinteistöratkaisut
Galletti-Group tunnetaan huipputeknologiaa edustavista
ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteistaan.

GALLETTI on kylmäalalla pitkään toiminut asiantuntijayritys.
Nyt Galletti on keskittänyt laajan tuoterepertuaarinsa maahantuonnin ja myynnin Elcoolille, joka tarjoaa suomalaisille
asiakkaille täyden tuen sekä laitevalintoihin että laitteiden
käyttöönottoon ja huoltoon.

www.galletti.com

Galletti on yksi Euroopan suurimmista järjestelmätoimittajista
ilmastoinnin ja prosessien vedenjäähdyttimien saralla. Tuotteet
tarjoavat ratkaisuja kiinteistöihin, teollisuuteen, jäähdytykseen
ja vapaajäähdytykseen. Tuotteisiin kuuluvat mm. lämpöpumpputoimiset laitteet ja puhallinkonvektorit eri asennustavoille ja
-tarpeille.
Valtaosa Gallettin tuotteista on Eurovent-sertifioitu.
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Ratkaisut teollisuuteen
Elcool toteuttaa teollisuudelle edistyksellisiä ratkaisuja
jäähdytykseen ja lämmöntalteenottoon.

Elcool on toteuttanut
voimalaitosten
jäähdytysratkaisuja
merkittäville asiakkaille sekä Suomessa
että ulkomailla.

TEOLLISUUSTILOJEN ilmanvaihto- ja jäähdytysratkaisuille on
asetettu korkeat laatuvaatimukset. Elcool on toteuttanut muun
muassa voimalaitosten sähkötilojen jäähdytysjärjestelmiä
sekä betoni- ja muoviteollisuuden ratkaisuja.

Monipuolisesti eri aloja edustavat teollisuusasiakkaamme ovat
usein suuria, merkittäviä toimijoita. Tarkkojen ja ammattitaitoisten
yhteistyökumppaneidemme korkeat laatustandardit ovat
kannustaneet myös meitä kasvamaan ja kehittymään omassa
liiketoiminnassamme.
Sami Pahla, hallituksen puheenjohtaja
Elcool Oy
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R-kioskin palvelut
koostuvat Norpen tuotteista ja Norpen maahantuomista laitteista.

Elintarvikkeet
kylmässä
Elcool tarjoaa valtakunnallisia
kaupallisen kylmän ratkaisuja muun
muassa R-kioskille.

www.norpe.fi

R-kioski on valtakunnallinen kioskiketju, jonka
614 myymälää sijaitsevat ympäri Suomen.
R-kioski on osa Reitan Groupiin kuuluvaa
Reitan Convenience -yhtiötä, joka toimii myös
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Reitan Convenience on
markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan.

ELCOOL OY huolehtii siitä, että R-kioskien juomat
ja elintarvikkeet pysyvät viileinä. Se onnistuu
korkealaatuisilla kylmälaitteilla ja niiden ammattitaitoisilla huolto- ja korjauspalveluilla.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu oma- ja keskuskoneelliset kalusteet ja pakastimet sekä niiden
valtakunnallinen asennus, toimitus ja huolto.

Olemme toimineet Elcoolin kanssa lähes vuosikymmenen ajan, ensin ilmajäähdytyksen ja viimeiset nelisen vuotta myös
kylmälaitteiden parissa. Todella hyvin sujuva yhteistyömme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja yhteisiin
pelisääntöihin. Meillä saattaa olla viikoittain käynnissä jopa kolmekymmentä projektia. Niinpä esimerkiksi oikeaaikaisuus on meille erittäin tärkeää. Elcool toimii sovitussa aikataulussa ja on muutenkin ymmärtänyt tarpeemme
hyvin. Asioinnista tekee sujuvaa myös se, ettei yhteydenpidossa ole välikäsiä tai palvelukeskuksia, vaan asiat voi hoitaa
suoraan omistajien kanssa.
Jari Tapanainen, rakennusmestari
R-kioski Oy
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LVISK-osaamista
Elcool Oy on tarjonnut energiatehokkaita jäähdytys-,
lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja sekä huoltopalveluita
yli vuosikymmenen ajan.

SUUNNITTELEMME JA TOTEUTAMME ilmastoinnin
ja prosessien jäähdytys- sekä putkitusratkaisuja
kaikenkokoisiin teollisuus-, liike-, toimisto- ja
atk-tiloihin. Pienkiinteistöille tarjoamme lämmitysja lämpöpumppuratkaisuja. Räätälöimme aina
asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvan ja
kustannustehokkaimman ratkaisun, joka huomioi
myös tulevaisuuden tarpeet.
NYKYAIKAISET TOIMITILAMME sijaitsevat hyvien
kulkuyhteyksien varrella Lahdessa, mistä käsin

palvelemme asiakkaita ympäri Suomen ja myös
kansainvälisesti. Työllistämme parikymmentä
vakituista työntekijää ja teemme yhteistyötä pitkäaikaisten kumppanien kanssa.
OLEMME JOUSTAVA TOIMIJA ja kykenemme
reagoimaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti. Tarvittaessa toimimme avaimet käteen -periaatteella,
jolloin kokonaispalvelumme kattaa suunnittelun,
laitteet, asennukset, putkistot, sähköratkaisut
sekä laitteistojen käyttöönoton ja huollon.
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Sähköiset ratkaisut
Elcool on hyvä kumppani haastavimmissakin
sähköasennuksissa. Esimerkiksi Lahden suurmäen
sähkösaneeraus on Elcoolin käsialaa.

LAHDEN HIIHTOKESKUKSEN suurmäen ja sitä ympäröivien rakenteiden uudistustyö on osa vuoden
2017 mäkihypyn MM-kisojen valmistelua. Osana
mittavaa saneerausurakkaa uusittiin muun muassa

suurmäen, tuomaritornin ja latusillan sähkö- ja
valaistusratkaisut sähkökeskuksineen. Korkeus ja
keliolosuhteet asettivat asennuksille omat haasteensa.

Yhteistyö Elcoolin kanssa on sujunut hyvin. He pystyvät muun muassa reagoimaan tarpeisiimme ripeällä
tahdilla. Lahden hiihtokeskuksen projektissa yksi mainitsemisen arvoinen asia on hyvin hoidettu
työturvallisuus. Haasteellisissa olosuhteissakin työtapaturmat onnistuttiin pitämään nollassa.
Antti Marttinen, työmaapäällikkö
Lemminkäinen Infra Oy
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Elcool Oy
Ojamaankatu 1
15230 LAHTI
Puh. 0207 920 500
myynti@elcool.fi

• www.jssuomi.fi

www.elcool.fi

www.elcool.fi

